
 

 

  

रोकडरहितसाठी 'भीम' एहिकेशन लााँच 

०१. स्मार्टफोन ककवा अगदी साधा फोन असणारा मोबाइल आणण अंगठय़ाचा ठसा एवढीच आवश्यकता असणार े

‘भीम’ नावाच्या आधार क्रमांकावर आधारलेल्या पेमेंर् अ ॅपचे पंतप्रधान यांनी शुक्रवारी उद्घार्न केले.  

 

०२. 'भारत इरं्रफेस फॉर मनी' असे या अ ॅपचे खर ेनाव आिे. सुमार ेदोन आठवडय़ांत िे अ ॅप पूणटपणे 

कायाटन्ववत िोणार आिे.  

 

०३. डडजिर्ल पेमेंर् करणाऱ्या भाग्यवान ग्रािकांना एक ििार रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा या वेळी मोदींनी 

केली. त्यानुसार, दररोि पंधरा ििार भाग्यवान ग्रािक हनवडले िातील आणण त्यांच्या खात्यावर एक ििार 

रुपये 'डडजिर्ली' भरले िातील. तब्बल शंभर हदवस िी योिना चालू रािील आणण १४ एहप्रल रोिी 'मिाभव्य 

लकी डर ॉ' काढला िाईल. 

 

०४. सध्या फक्त िे एहिकेशन अाँडर ॉइडवर उपलब्ध आिे. यहुनफाइड पेमेंर् इरं्रफेस (यूपीआय)च्या माध्यमातून 

पशैांची देवाणघेवाण. कोणतािी प्रहक्रया कर नािी. मात्र वापरकत्याांची बाँक व्यविारांवरील कर लावू शकते. 
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०५. तूताटस अ ॅपवरून ३० बाँकांचे व्यविार िोऊ शकतात. एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, 

यहुनयन बाँक ऑफ इडंडया, साउथ इडंडया बाँक, स्र्ाँडडट चार्टडट यांचा त्यात समावेश आिे. 

 

०६. 'भीम'वरून व्यविार करण्यासाठी पसेै पाठहवणारा आणण स्वीकारणारा या दोघांचेिी 'यूपीआय'सक्षम बाँकेत 

खाते िवे. वापरणाऱ्याच्या फोनमध्ये मोबाइल बाँककग सुरू असणे आवश्यक नािी. मात्र वापरणाऱ्याच्या मोबाइल 

क्रमांकाची नोंद बाँकेत असणे गरिेचे 

 

'इरं्रनेर् ऑफ बर्डसट' तंत्रज्ञान हवकजसत 

०१. बीएनएचएस (बॉम्बे नॅचरल हिस्र्र ी सोसायर्ी) आणण अ ॅक्सेंचर यांच्या संयकु्त हवद्यमाने भारतात 

आढळणाऱ्या पक्षयांची प्रिाती ओळखण्यासाठी 'इरं्रनेर् ऑफ बर्डसट' िे नवीन ततं्रज्ञान हवकजसत करण्यात 

आले आिे.  
 

०२. पक्षी हनरीक्षकांनी कॅ मेऱ्यात हर्पलेली पक्षयांची प्रडतमा या सॉफ्र्वेअरमध्ये र्ाकल्यावर लगेच त्या पक्षयाची 

प्रिाती आणण संबडंधत माहितीिी समोर येते. 
 

०३. पक्षी हनरीक्षकांची संख्या हदवसेंहदवस वाढत असली तरीिी अनेकांना त्यांनी कॅ मेराबद्ध केलेल्या पक्षयांची 

प्रिाती ओळखता येत नािी. मात्र, 'इरं्रनेर् ऑफ बर्डसट' या सॉफ्र्वेअरच्या माध्यमातून पक्षी हनरीक्षकांनी 

कॅ मेराबद्ध केलेली प्रडतमा त्यात र्ाकल्यावर या सॉफ्र्वेअरमध्ये वापरलेल्या ततं्रज्ञानाच्या माध्यमातून लगेच 

पक्षी प्रिाती कळते.  
 

०४. िे ततं्रज्ञान हवकजसत करण्यासाठी अ ॅक्सेंचर कंपनीला बीएनएचएसने पक्षयांशी संबडंधत बरीच माहिती 

पुरवली. भारत िवैहवहवधतेचे 'िॉर्स्पॉर्' मानला िातो. िगभरातील िवैहवहवधतेच्या सुमार े१२.५ र्के्क 

िवैहवहवधता आणण पक्षयांच्या १३०० प्रिाती आिेत.  
 

०५. सध्या या सॉफ्र्वेअरच्या माध्यमातून ३०० प्रकारच्या पक्षी प्रिाती ओळखण्याची व्यवस्था करण्यात 

आली आिे. 'इरं्रनेर् ऑफ बर्डसट' िे सॉफ्र्वेअर कुणीिी, कुठेिी आणण हन:शुल्क वापरू शकतात. 
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क्रीडा मंत्रालयाकडून 'आयओए'चे हनलंबन 

०१. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सुरशे कलमाडी आणण अभय ससग चौताला याचंी भारतीय ऑललन्म्पक 

असोजसएशनच्या (आयओए) आिीवन अध्यक्षपदी हनवड केल्याबद्दल क्रीडा मंत्रालयाने त्यांच्यावर हनलंबनाची 

कारवाई केली आिे. 

 

०२. या प्रकरणी क्रीडा मंत्रालयाने 'आयओए'ला 'कारणे दाखवा' नोर्ीस बिावली िोती. या नोहर्शीला उत्तर 

देण्यासाठी क्रीडा मंत्रालयाने 'आयओए'ला शुक्रवापयांतची मुदत हदली िोती. या मुदतीमध्ये 'आयओए'ने क्रीडा 

मंत्रालयाला उत्तर पाठवले नसल्याने त्यांच्यावर िी कारवाई करण्यात आली आिे. 
 

०३. 'आयओए'ची २७ डडसेंबरला वार्षषक सवटसाधारण सभा घेण्यात आली िोती. या सभेत कलमाडी आणण 

चौताला यांची हनवड करण्यात आली िोती. 
 

०४. सुरशे कलमाडी आणण अभय ससग चौताला यांना भारतीय ऑललन्म्पक असोजसएशनचे (आयओए) आिीव 

अध्यक्षपद हदल्याच्या हनषेधाथट शुक्रवारी नरेंद्र बात्रा यांनी सियोगी उपाध्यक्षपदाचा रािीनामा हदला आिे 

 

 

 

एहप्रलपासून बंगळुरूत सुरू िोणार 'आयफोन'चे उत्पादन 

०१. िगप्रजसद्ध अॅपल कंपनी भारतात आयफोनचे उत्पादन सुरू करणार आिे. खास भारतीय बािारपेठ 

डोळ्यासमोर ठेऊन बगंळुरू येथे आयफोन उत्पादन सुरू करण्याचे हनयोिन अॅपलने केले असल्याचे वृत्त 

र्ाइम्स ऑफ इडंडयाने हदले आिे.  
 

०२. अॅपलसाठी ओईएमचे (ओररिनल इहिपमेंर् मॅवयूफक्चर) काम करणारी तवैानची कंपनी हवस्र्र ॉनने 

बगंळुरू मधील हपवया येथील औद्योहगक वसाितीत आयफोनचे उत्पादन सुरू िोणार आिे. एहप्रल महिवयात 

उत्पादन सुरू िोण्याची शक्यता आिे. 
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०३. भारतात उत्पादन सुरू करण्यास अॅपल गंभीर आिे. सध्या अॅपलला आपली उत्पादने भारतात 

हवकण्यासाठी १२.५ र्के्क आयात कर द्यावा लागतो. भारतातच याचे उत्पादन सुरू केल्यास कंपनीला िा कर 

द्यावा लागणार नािी. त्यामुळे ग्रािकांनािी कमी हकमतीत आयफोन हवकता येईल.  
 

०४. अॅपलची सवाटत मोठी सियोगी उत्पादक कंपनी फॉक्सकॉनने यापूवी मिाराष्टर ात प्रकल्प सुरू करणार 

असल्याचे िािीर केले िोते. परतुं या प्रकल्पात फक्त अॅपलचे उत्पादन तयार केले िातील. 

 

०५. अॅपलने भारतात उत्पादन सुरू करण्यापूवी सवलतींसि लेबललग हनयमांत सूर् देण्याची इच्छा व्यक्त केली 

आिे. अॅपलच्या उत्पादनावर उत्पादनाशी हनगडीत कोणतीिी सूचना ककवा माहिती कंपनीला छापायची नािी.  
 

०६. उत्पादनाशी हनगडीत सवट माहिती िी त्या फोन ककवा र्ॅब्लेर्च्या सॉफ्र्वेअरमध्ये देण्याची कंपनीची तयारी 

आिे. कें द्र सरकारने याबाबत अद्याप आपला हनणटय िािीर केलेला नािी.भारतीय लेबललग हनयमातंगांत 

उत्पादनावर अशा पद्धतीची माहिती देणे सक्तीचे आिे.  
 

०७. कंपनीने भारतात उत्पादन सुरू करण्याचे िािीर केल्यानतंर त्यांनी सरकारला कािी सवलतीिी माहगतल्या 

असल्याचे एका अडधकाऱ्याने सांहगतले.  
 

०८. डडपार्टमेंर् ऑफ इडंन्स्र्रयल पॉललसी आणण प्रमोशनने (डीआयपीपी) अॅपलची िी मागणी नोव्िेंबर 

महिवयात मिसूल हवभाग आणण डडपार्टमेंर् ऑफ इलेक्र्र ॉहनक्स आणण इवफॉमेशन रे्क्नॉलॉिी (डीईवायर्ीवाय) 

यांच्याकडे पाठवला िोता.  
 

०९. हवणशष्ट डडझाइन िीच अॅपलच्या उत्पादनांची वेगळी ओळख आिे, असे अॅपलने म्िर्ले आिे. अनेक 

देशांमध्ये अॅपल उत्पादनावर िी माहिती असते. ती अत्यंत कमी असते. परतुं, भारतासारख्या देशात याबाबत 

हवस्तृतपणे माहिती द्यावी लागते 
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राज्यात पहिले सौर शीतगृि िोणार अकोल्यात! 

०१. भािीपाला हबयाणे साठवणकुीसाठी राज्यातील पहिले आद्रता हवरहित सौर शीतगृि (कोल्ड स्र्ोरिे) 

अकोल्यात िोणार आिे.  
 

०२. ३६० कोर्ी रुपये खचट रून बांधण्यात येणाऱ्या मिाराष्टर राज्य हबयाणे मिामंडळाच्या (मिाबीि) या 

शीतगृिाला राष्टर ीय कृषी हवकास योिनेंतगटत ५० र्के्क अनुदान उपलब्ध िोईल. अकोल्यातील औद्योहगक 

वसाितीत १० ििार स्केअर फूर् िागेवर िे शीत गोदाम िोणार आिे.  
 

०३. मिाबीिकडे एक शीतगृि आिे; परतुं त्या शीतगृिाची साठवण क्षमता मटयाहदत असल्याने मिाबीिने नवीन 

गोदामाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठहवला िोता. या प्रस्तावाला मावयता प्राप्त झाल्याने मिाबीिने सौर 

शीतगृिाच्या कामास सुरुवात केली आिे.  
 

 

 

पाहकस्तानच्या सात संस्थांवर अमेररकेचे हनबांध 

०१. पाहकस्तानच्या के्षपणास्त्र कायटक्रमाशी संबडंधत असलेल्या सात पाहकस्तानी संस्थांवर अमेररकेने व्यापारी 

हनबांध लादले आिेत, असे वृत्त 'डॉन'ने हदले. 
 

०२. अमेररकेच्या व्यापार हवभागाच्या अडधकृत अडधसूचनेमध्ये म्िर्ले आिे की, या सात संस्थांचा समावेश 

हनयाटत प्रशासन हनयमन (ईएआर) यादीत करण्यात आला आिे. 
 

०३. अिाद इरं्रनॅशनल, एअर वेपवस कॉम्िेक्स, इजंिहनयररग सोल्यशुवस प्रायव्िेर् ललहमरे्ड, मेररर्ाईम 

रे्क्नॉलॉिी कॉम्िेक्स नॅशनल इजंिहनयररग आणण सायंहर्हफक कहमशन, वयू आॅॅर्ो इजंिहनयररग अाँड 

यहुनव्िसटल रू्ललग सर्व् व्िसेस. या त्या संस्था आिेत. 
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मंगळावर िांभळ्या खडकाचे नमुने सापडले 

०१. नासाच्या मासट क्यरुरऑजसर्ी रोव्िर गाडीने तेथील पवटतीय भूपृष्ठावरील भागात पसरलेल्या िांभळ्या 

रगंाच्या खडकांची छायाडचत्रे हर्पली आिेत, िे िांभळे खडक सगळीकडे हवखरून पडलेले आिेत.  
 

०२. या खडकांच्या प्रडतमा क्यरुरऑजसर्ी मासटवरील मास्र् कॅ म कॅ मेऱ्याने हर्पल्या आिेत. माउंर् शापट या 

पवटतीय भागाच्या पायथ्याला या रोव्िरने अललकडेच मुशाहफरी केली िोती, त्या वेळी िी छायाडचत्रे घेतली 

िोती. तेथे वरच्या भागात कािी थर हदसत असून त्यांचेिी संशोधन आगामी काळात िोणार आिे.  
 

०३. खडकांच्या रगंछरे्त बदल िोत असून माउंर् शापटच्या पायथ्याला असलेल्या या खडकांची रचना वेगळी 

आिे. िांभळ्या रगंाचे खडक या भागात हवखरुलले असून त्यात िेमॅर्ाइर् असल्याचे क्यरुरऑजसर्ीवरील 

केहमकल अाँड हमनरॉलॉिी इवस्र्रमेंर् (चेहमन) या उपकरणाने दाखवून हदले आिे.  
 

०४. या भागात सतत वार ेवाित असतात व त्यामुळे या खडकांवर धूळ साठून राहिलेली नािी अवयथा या 

खडकांचा रगं हदसू शकला नसता.  
 

०५. मास्र्कॅ म या कॅ मेऱ्याने खडकांची छायाडचत्रे हर्पली असून १० नोव्िेंबर म्िणिे मंगळवारी, १५१६ व्या 

हदवशी िी छायाडचत्रे घेतली आिे. 
 

०६. मंगळावरील सूयटप्रकाश िा धुळीच्या वातावरणाने झाकोळलेला असला, तरी तेथील रगं नमुने 

पृथ्वीसारखेच आिेत, असे भूगभटशास्त्रज्ञांचे म्िणणे आिे. कािी खडक नाररगी व िाभंळ्या रगंाचे आिेत. पुढच्या 

बािूने ते िांभळे तर बािूने नाररगी आिेत, त्यामुळे िेमॅर्ाइर्चा एक थर या दरीत तयार झाला आिे. 
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रणशयाच्या ३५ अडधकाऱ्यांची अमेररकेतून िकालपट्टी 
०१. अमेररकेतील अध्यक्षीय हनवडणकुीत िेरहगरी केल्याच्या प्रकरणात अमेररकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 

रणशयाच्या ३५ रािनडैतक अडधकाऱ्यांची िकालपट्टी केली असून, रणशयाच्या गुप्तिेर संघर्नांच्या मालकीची दोन 

संकुले बंद केली आिेत.  
 

०२. त्याला प्रत्यतु्तर म्िणून अमेररकेच्यािी ३५ अडधकाऱ्यांची रणशयातून िकालपट्टी केली िाईल असे रणशयाचे 

परराष्टरमंत्री सगेई लावरोव्ि यांनी िािीर केले. मात्र त्यानतंर लगेचच रणशयाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुडतन यांनी 

अशी कोणतीिी कारवाई करणार नसल्याचे के्रमललनच्या संकेतस्थळावरून स्पष्ट केले. 
 

०३. िीआरयू व एफएसबी या दोन रणशयन गुप्तचर संस्था व िीआरयूचे चार अडधकारी तसेच िीआरयूच्या 

सायबर कारवायांना मदत करणाऱ्या तीन कंपवया यांच्यावर र्षनबध िारी करण्यात येत आिेत असे ओबामा यांनी 

सांहगतले.  
 

०४. हनधीचे गरैहनयोिन, व्यहक्तगत माहितीचा उलगडा या प्रकरणी दोन रणशयन अडधकाऱ्यांवर अथटमंत्रालयाने 

कारवाई केली आिे, तर परराष्टर खात्याने मेरीलाँड व वयूयॉकट  येथील रणशयन आस्थापने बदं केली आिेत. ती 

रणशया गुप्तचर कारवायांसाठी वापरत असे असा आरोप आिे. अमेररकेने रणशयाच्या एकूण ३५ गुप्तचर 

अडधकाऱ्यांची िकालपट्टी केली आिे. 
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